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سازی صنایع پاالیش گاز ایران با  شناسایی عوامل مؤثر بر خصوصی

 دیماتل  ـ رویکرد تلفیقی دلفی

 )مطالعة موردی: شرکت پاالیش گاز پارسیان(
 

3و سید جعفر سجادی 2، سعید میرزامحمدی *1رضا اشگرف
 

 رانیا صنعت و علم دانشگاه عیصنا یمهندس ةدانشکد ییاجرا تیریمد ارشد یکارشناس یدانشجو 1
 استادیار دانشکدة مهندسی صنایع دانشگاه علم و صنعت ایران 2

 استاد دانشکدة مهندسی صنایع دانشگاه علم و صنعت ایران 3
 

 (7/4/93ـ تاریخ تصویب  6/2/93شده   ـ تاریخ دریافت روایت اصالح 28/11/91)تاریخ دریافت 

 چکیده
. بر اساس شود دیماتل ارائه می ـ سازی صنایع پاالیش گاز ایران با رویکرد دلفی صوصیدر این نوشتار، نتایج بررسی عوامل کلیدی مؤثر بر خ

هـای پـاالیش گـاز کلیـدی      سازی شـرکت  ونه عامل را در خصوصی های این پژوهش، بر مبنای تکنیک دلفی، خبرگان در مجموع سی یافته

بنـدی   مرحلة قبل در ساختاری مبتنی بر نظریـة گـراا اولویـت    اند. به کمک تکنیک دیماتل، عوامل مؤثر از نظر خبرگان در تشخیص داده

گـااری تـا اجـرا و     ن از قـانو  ،سـازی  های سیاسی در روند خصوصی بخش همةنسجام و هماهنگی بین ا»شدند. بر مبنای نتایج این تحقیق، 

و ایجـاد   ، رفـی  فافیت، بـی جلب اعتماد و مشـارکت فعـاب بخـش خصوصـی از  ریـق شـ      »دارای بیشترین ضریب تأثیرگااری و « نظارت

 دارای باالترین میزان تأثیرپایری است.« های برابر برای همگان فرصت
 

 .گاز شیپاال عیصنا ،یساز یخصوص ماتل،ید کیتکن ،یدلف کیتکن :های کلیدی واژه

 مقدمه
حــدود و وگــونگی دخالــت دولــت در اقتصــاد یکــی از 

 هـای  موضوعات اساسی مورد بحث اقتصاددانان  ی دهه

اقتصـادی بـر رشـد     مکاتـب  همـة گاشته بـوده اسـت.   

اینکه  بارةاما درکنند؛  میکید أیی منابع تاکار اقتصادی و

منابع تولید به بخش عمـومی اختصـاد داده شـود یـا     

. [1] نظـر وجـود دارد   ا ها اختال بخش خصوصی بین آن

، مکتب 3، مکتب اتریش2، مکتب کالسیک1ها فیزیوکرات

 5حــدودی مکتــب نسوکالســیک تــا ، و4پــولی شــیکاگو

ــرای یی مکاسیســتم تجــارت آزاد و کــار ــازار ب انیســم ب

، 6دارند و مکاتب سـوداگران  را باورهای اقتصادی  فعالیت

 اینکه کارایی بازار را، ضمن 8ها و کینزین، 7ساختارگرایی

دولـت در   ة، خواهـان مداخلـ  بـاور ندارنـد  کامل به  ور 

ــه  ــاد ب ــرایو رکود  اقتص ــژه در ش ــدوی ــم مقولــ ن  ة. پ

ن اقتصـاددانا  ةبیشتر برگرفتـه از نظریـ   9سازی خصوصی

 .[2] اوب است ةدست

قـانون   44هـای بنـد ا اصـل     پم از ابالغ سیاسـت 

هـای ییـر    بخـش  ةتوسع بارة، در1385اساسی در ساب 

هـای دولتـی،    ها و بنگاه دولتی از  ریق واگااری فعالیت

که بعد از جنگ تحمیلـی   ،سازی در ایران روند خصوصی

 25 ةر مـاد دوونـدان گرفـت. د   یآیاز شده بـود، شـتاب  

سـازی در   وهارم توسعه نیـز بـه خصوصـی    ةقانون برنام

شـدت بـه آن    بهکه همواره مدیران دولتی  ،صنعت نفت

، پرداختـه و راهکارهـایی بـرای ورود بخـش     انـد  حساس

. شدصنعت نفت مقرر  ةبسیار گسترد ةخصوصی به حوز

ر یبه شرط حفظ مالکیـت بـر اخـا    ،25 ةماد «الف»بند 

موظف کرده است حداقل ده درصد  نفت و گاز، دولت را

 ،پخش ،تولید ،اکتشاا، استخراا های از ظرفیت فعالیت

 ،با رعایت قانون نفت را، ونقل مواد نفتی و گازی و حمل

. [3] دکنـ به اشخاد حقیقی و حقوقی داخلـی واگـاار   

صـنعت   ةقلـب تننـد   منزلـة به  ،های پاالیش گاز شرکت
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 ســازی خصوصــیدر لیســت واگــااری ســازمان  گــاز،

بـه   پـژوهش اند. ایـن   جمهوری اسالمی ایران قرار گرفته

هـای   سـازی شـرکت   ثر بر خصوصـی ؤشناسایی عوامل م

و وگـونگی   ،به کمک تکنیـک دلفـی   ،پاالیش گاز ایران

بـا اسـتفاده از تکنیـک     ،هـا بـر یکـدیگر    ثر آنأثیر و تأت

 .پرداخت ،دیماتل

و اهااادا    تعااا     مبااا نظ ن،ااا    

 س ز  خصوصظ
 ،ماننـد ایلـب مفـاهیم سیاسـی شـایع      ،سازی  صیخصو

به عقیـدة  . [4] پوشان است دارای انبوهی از تعاریف هم

است بـرای   راهیسازی  بیم لی و لیتل وایلد خصوصی

های اقتصـادی از  ریـق افـزایش     بهبود عملکرد فعالیت

درصـد   50 صورتی کـه حـداقل   نقش نیروهای بازار، در

 .[5] دشوها به بخش خصوصی واگاار  سهام آن

 دادن سازی را به معنای انجـام  ولجانوسکی خصوصی

های اقتصادی توسو بخش خصوصی یـا انتقـاب    فعالیت

 .[6] داند ها به بخش خصوصی می مالکیت دارایی

سازی را بـرای کشـورهای بـا     شوارتز تعریف خصوصی

اقتصاد متمرکز بسیار فراتر از انتقاب مالکیت و تعـدیل در  

سـازی بـه معنـی     گویـد خصوصـی   داند و مـی  مقررات می

ام جدیـد بـر اسـاس بـازار و در نتیجـه      وجودآوردن نظـ  به

ــت.     ــاد اس ــف اقتص ــاد مختل ــوب در ابع ــونی و تح دگرگ

سازی، به منزلة انتقاب مالکیت، به روشـی گفتـه    خصوصی

شود که عمدة سهام یا دارایی در یک مؤسسه از دولت  می

 .[2]یا مالکیت دولتی به بخش خصوصی واگاار شود 

ینـد محرومیـت   اسـازی را فر  انریکو پنینگز خصوصی

 .[7] داند های دولتی می دولت از مالکیت شرکت

 تـوان  سازی می با نگاهی به تعاریف متعدد خصوصی

مفاهیمی از قبیل بهبود عملکـرد، انتقـاب مالکیـت و     به

مدیریت، آزادسازی، بازارگراکردن، ایجاد شـرایو رقابـت   

بـا   رسـید. وپاگیر  تو حاا مقررات دس ،کامل، واگااری

ــی  ،درنظرگــرفتن ایــن مفــاهیم تعریــف مشــترك و کل

سـازی   خصوصـی » :ونـین خواهـد بـود   سازی  خصوصی

یندی است که  ی آن کارایی مکانیزم بازار و دسـت  افر

عملکـرد   و یابـد  حیاتی دوباره می 10نامرئی آدام اسمیت

 ،در نتیجه .رود اب میؤهای اقتصادی دولت زیر س فعالیت

ــومی  ــش عم ــی  بخ ــمیم م ــت( تص ــ  )دول ــرد دامن  ةگی

های خود را محدود و مالکیت یا مدیریت برخـی   فعالیت

واحدهای اقتصادی تحت تملک خود را به مکانیزم بـازار  

 .[2]« کند.محوب 

سـازی در هـر کشـور بـا توجـه بـه        اهداا خصوصی

هـای اقتصـادی و راهبردهـای کلـی      برنامـه  و ها سیاست

ها و راهبردهای اقتصادی  برنامه د.شو جامعه مشخص می

سازی نیز  خصوصی ،در نتیجه .در کشورها متفاوت است

خاد است و در هر مورد  یدر هر کشور به دنباب اهداف

. [2] ممکن است برخی از اهداا در اولویت قرار گیرنـد 

سازی به  در فرهنگ اقتصادی پاب گریو اهداا خصوصی

 :[8] شرح زیر است

 دولتی؛ خدمات و ها بنگاه اقتصادی عملکرد بهبود 

 اقتصادی؛ های تصمیم کردن ییرسیاسی 

 ها؛ شرکت فروش  ریق از عملیاتی بودجة افزایش 

 آن تبع به و دولت عملیاتی های هزینه کاهش 

 امکانات ینةبه کارگیری به و ها مالیات کاهش

 موجود؛

 دولتی بخش در ها اتحادیه قدرت کاهش. 

س ز  صن  ع نفا  و اا ز    خصوصظ ةپیشین

 د  جه ن و ا  ان
های نفت و گاز، پم از مخـابرات، ارزشـمندترین    شرکت

اند که در خالب ربع قرن گاشته واگاار  های دولتی بنگاه

، فـرانم  11هایی مانند بریتیش پترولیوم اند. شرکت شده

(، رسنوب 14)اکنون توتاب الف فینا 13، الف آکتین12ابتوت

جزء ، ، همگی17و انی ایتالیا، 16، استات ایل نروژ15اسنانیا

 ،از لحـا  ارزش بـازاری   ،ارزشـمند جهـان   شـرکت صد 

 .[9] ها واگاار شده اسـت  هستند که بخشی از سهام آن

هـای نفـت و    ترین شرکت ترین و مهم اما هنوز هم بزرگ

ـ ، 18های ملـی نفـت    ها شرکت ند. اینا دولتی گاز کامالً ه ن 

و نیز تولیدکنندگان بـزرگ  ، 19وپککشور عضو سازمان ا

عمـان و مـالزی   ، ماننـد مکزیـک   ،خارا از این سـازمان 

رسـد کـه    هستند. از منظر اقتصادی عجیب به نظر مـی 

هـای نفـت و    این تعداد از کشورها مالکیت ملی شـرکت 

 اند. پـم دلیـل اینکـه تـا ایـن حـد       گاز خود را برگزیده

تـی را  نفـت و گـاز مالکیـت دول    ةهای تولیدکننـد  دولت
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و  20اند در ایدئولوژی سیاسی و سیاسـت قـدرت   برگزیده

 .[10] اقتصادی نهفته است های نظریهنه در 

 ةحـاب توسـع   ش عمومی کشورهای دربرعکم گرای

شـدت از   هـای یربـی بـه    نفت و گاز، دولـت  ةصادرکنند

هـای ملـی نفـت خـود اسـتقباب       سازی شرکت خصوصی

 ،هـا  مانند دیگر حوزه ،هم حوزه. بریتانیا در این کنند می

ســازی کامــل بــریتیش پترولیــوم و  ابتــدا بــا خصوصــی

و  ،1987تا ساب  1977از ساب  ،بریتویل در وند مرحله

، 22و گاز بریتانیـا  21سنم با واگااری کامل شرکت نفت

 ةبـه فاصـل   ،، پیشتاز بـود. اسـنانیا  1980 ةدر اواسو ده

کوتاهی پم از بریتانیا، بازسازی ساختار صـنایع تولیـد   

هیدروکربن خود را آیاز و اولین بخش سهام رسـنوب را  

واگـاار کـرد و واگـااری آن در سـاب      1989در ماه می 

ور یربی بعدی بود که فرانسه کش .[9] دشکامل  1997

های نفتـی آیـاز کـرد.     در شرکت را واگااری سهام خود

ایـن   فروخت.دولت سهام الف آکتین را در شش مرحله 

پایان یافت.  1996آیاز و در ساب  1986 در سابیند افر

در را هـای خـود    فرانسه همچنین به  ور کامـل دارایـی  

 ةد که دومین مرحلکرای در دو مرحله عرضه  توتاب اس

 .[10] بود 1996آن در اوایل ساب 

ایتالیا فروش شرکت ملی نفت ارزشمند خود را، به نام 

از کرد. وهار مرحلة واگااری سهام آی 1995انی، در نوامبر 

کننـدة   انی، در عرض کمتـر از وهـار سـاب، درآمـد خیـره     

میلیارد دالری برای دولت ایتالیا به همـراه داشـت.    31/24

دولت ایتالیا، به دلیل نگرانی از ادیام و اکتساب شرکت انی 

ماندة سهام خـود   توسو یک یوب جهانی، از واگااری باقی

 .[10]رود   فره می درصد( در انی 9/36)

سازی گاز  بیعی در بولیوی بـه ایجـاد دو    خصوصی

جـر شـد.   در بخش باالدستی من 24و آندینا 23بنگاه واکو

دستی هم به  ینیاکثر واحدهای پاالیشگاهی در بخش پا

انتقـاب یافـت. در    25شرکت خصوصی پاالیشگاه بولیـوی 

توزیع گاز  بیعی مالکیت مختلو همچنان ادامـه   ةشبک

هـا   نزدیک این شرکت ةرود در آیند ولی انتظار می ؛دارد

 .[11] هم خصوصی شوند

، آرژانتین اولین کشور در امریکای 1992در ساب 

سازی عمدة بخش گاز  التین بود که بازسازی و خصوصی

 بیعی را دنباب کرد. قیمت گاز  بیعی قبل از 

ال رفت و اصوب المللی با سازی تا سطح بین خصوصی

آزادی قیمت سوخت در قانون گاز جای داده شد. این 

اش بین  قانون، به دلیل شفافیت و وضع رقابتی

یک  .[12]فرد بود  کشورهای در حاب توسعه، منحصربه

مؤسسة نظارتی جدید در بخش عمومی تأسیم شد و 

مجموعة جدیدی از مقررات بخشی به تصویب رسید که 

ونقل و  ملکل صنعت گاز را به سه بخش تولید و ح

کرد.  بق این مجموعه قوانین  توزیع گاز تقسیم می

 .[11]شد  بخشی تشویق و ترویج می جدید، رقابت درون

های اروپای شـرقی   سقوط دیوار برلین، دولت پم از

های نفت و گـاز دولتـی را آیـاز     و مرکزی فروش شرکت

شـفاا   ییـر  ای پیچیده و یالباً کردند. از  ریق مجموعه

، کنتـرب بخـش   1994یند فروش امـواب در سـاب   ااز فر

 ؛ مـثالً دشـ نفت و گاز روسیه به بخش خصوصی منتقل 

گـاز   ةترین تولیدکنند بزرگ، 26در گازپروم سهام کنترلی

میلیـون دالر   228بـه مبلـن نـاویز     ، بیعی در جهـان 

 .[10] فروخته شد

وزارت  ةهای زیرمجموعـ  رکتسهم واگااری سهام ش

 ةوهــارم توســع ةهــا  ــی برنامــ نفــت از کــل واگــااری

فرهنگی جمهوری اسالمی ایـران   اجتماعی و و اقتصادی

 .شود میخالصه  1در جدوب 
 

وزا ت  ةه   ز  مجموع وااذا   سه م ش ک  .1جدول 

 چه  م توسعه ةنف  طظ ب ن م

 ســـــال

ارزش کل 

واگذاری سهام 

های  شرکت

)میلیارد دولتی 

 ریال(

ارزش سهام 

واگذارشدة 

زیرمجموعة 

وزارت نفت 

 )میلیارد ریال(

سهم وزارت 

نفت از کل 

ها  واگذاری

 )درصد(

1384 764 38 5 

1385 3655 - - 

1386 72500 9875 6/13 

1387 72003 4202 8/5 

1388 179759 6956 9/3 

1389 28042 2523 9 

 6/6 23594 356723 مجموع

 با احتساب

 سهام عدالت
698831 233658 4/33 

 [9]منبع: 

گاشته از مزایای آشکاری که کشورهای تولیدکننده 

های ملی نفت و کنترب سیاسی  از مالکیت دولتی شرکت
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هـای مالکیـت دولتـی بـه  ـور       برند، هزینه ها می قیمت

شود. با توجـه   فرسا می روزافزون و با گاشت زمان  اقت

هـا   لتهای ملی نفت و گاز، دو به سودآوری ااتی شرکت

صـندو  ملـی    همچـون  هـا  این شـرکت تمایل دارند به 

ایجاد موازنه در ابزاری جهت مین کسری بودجه و نیز أت

گـااری بنگرنـد. بـار مـالی کـه در       های سـرمایه  ترازنامه

هـای نفـت تحمیـل     هـا بـر شـرکت    این سیاسـت  ةنتیج

نتواننـد بـا    هـا  این شرکت شود موجب می ایلب شود می

هـای   ی تولیدی خود بـرای کـاوش  ها استفاده از سرمایه

گااری کنند. همچنین  ها سرمایه پروژه ةپرهزینه و توسع

گاز  های ملی نفت و های دارای شرکت دولت همة تقریباً

ین نگـه  یقیمت داخلی محصوالت نفتی را در سـطح پـا  

رویه را تشویق و درآمدهای  بنابراین مصرا بی .دارند می

ــب سیاســت حــداکثر صــادرا  ناشــی ــف  رات از تعقی تل

تـا سـاب    به احتماب بسیار زیـاد،  بدین ترتیب،کنند.  می

بـیش از آنچـه امـروز     ،تجارت جهانی نفت و گاز ،2019

د، عظـیم و در اختیـار بخـش خصوصـی     ربـاور کـ   نبتوا

 .[10] خواهد بود

 س ز  ث  ب  خصوصظؤعوامل م پیشینةم و  
 نـام در  رح تحقیقی بـا   [2]اکبر کمیجانی و همکاران 

، «سـازی در ایـران   ارزیابی عملکرد سیاسـت خصوصـی  »

ـ  سـازی برخـی    خصوصـی  ةضمن بررسی و تحلیل تجرب

 نـد اعـالم کرد اب توسـعه،  یافته و در ح کشورهای توسعه

در فضــایی کــه  فقــوســازی  خصوصــی ةاجــرای برنامــ

تشـکیالت   و سیاسـی  و اجتماعی و های اقتصادی زمینه

عملیاتی الزم و متناسب بـا آن فـراهم باشـد     ـ تدارکاتی

 ،ییر این صورت در .موفق و قابل تحسین است ییندافر

 مشکل خواهد آفرید. کند،ای را حل  قبل از اینکه مسسله

ینــد ابرخــی عوامــل و شــرایو کــه موجــب موفقیــت فر

اسـت  بـوده  شـده   سازی در کشورهای مطالعـه  خصوصی

 :[2]ند از ا عبارت

 ؛سازی تشکیل سازمان متولی خصوصی 

  تنظیم و تدوین قوانین و مقررات اجرایی هماهنگ

 ؛سو و هم

 هـای   هـا و بنگـاه   بنـدی شـرکت   شناسایی و اولویت

 ؛اگااریدولتی جهت و

     هــای  عـزم راسـخ و توافــق ملـی در اجــرای برنامـه

سازی و انتشار ا العات به صورت وسـیع   خصوصی

 ؛و شفاا

 های تعدیل اقتصادی و آزادسازی در  سیاست عمابا

 ؛های اقتصاد بخش ةهم

  هـای مـردم و مسـائل مربـوط بـه       مقابله با نگرانـی

ــه  ــق ب ــ  اشــتلاب از  ری ــارگیری سیســتم ت مین أک

 ؛هاجتماعی گسترد

 ــه ــدریجی و مرحل ــه ت ــه اجرا ب ــرمرحل ــد ادن فرک ین

 ؛سازی خصوصی

 هــای  بــر رفتــار شــرکت مــدکنتــرب و نظــارت کارآ

واگاارشده از سوی دولت و ایجـاد تعهـداتی بـرای    

 .گااری حفظ اشتلاب و افزایش سرمایه

 ةنامـ  ( در پایـان 1388رضا حیدری کرد زنگنه ) یالم

 یرتقـا یک مـدب مناسـب جهـت ا    ةارائ» نامبا  ،دکتری

هـای   ، ضـمن بررسـی مؤلفـه   «سازی در ایـران  خصوصی

وضـــع موجـــود  ،ســـازی در ایـــران اصـــلی خصوصـــی

 ،هـا  با توجه بـه ایـن مؤلفـه    ،در کشور را سازی خصوصی

مؤلفـه   صـد و نـود   بُعـد و  دَه او . در پژوهشتحلیل کرد

سازی تعیـین شـد. از    خصوصی یبرای تدوین مدب ارتقا

رهنگـی، اجتمـاعی،   هـای ف  بدیهی است ویژگی ،نظر وی

و اقتصادی هـر کشـور بـر جریـان واگـااری و       ،سیاسی

سرعت انتقاب فعالیت از بخش دولتی به بخش خصوصی 

سازی باید  یند خصوصیاگیرد فر نتیجه می اوگاارد. باثر 

 سیاسی و اقتصـادی،  و المللی با شناخت کامل ابعاد بین

ــادی و      ــانونی، نه ــوقی و ق ــی، حق ــاعی و فرهنگ اجتم

این و مجازی برای تقویت  ،، مدیریتی و اجراییسازمانی

هـای   واگـااری از  ریـق روش   ةتالش کند تا برنام ابعاد

مسـتمر کشـور را بـه     ةسازی به صورت ورخـ  خصوصی

 .[13]شود شدن موفق رهنمون  خصوصی

ــی ) ــوره عباسـ ــی 1388منصـ ــرح پژوهشـ ( در  ـ

ســازی و اجــرای   هــا و الزامــات خصوصــی   وــالش»

، ضــمن «قــانون اساســی 44 ای کلــی اصــلهــ سیاســت

 سـازی  های خصوصی بررسی آمار و ارقام، اجرای سیاست

. معرفــی کــردموفق نــابــه دلیــل مــوانعی،  ،در ایــران را

سازی در ایـران از نظـر وی    های فراروی خصوصی والش

 :[14] ند ازا عبارت
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 نبـودن خریـداران در    های  را عرضه: بیمه والش

ا العــات، نــاامنی سیســتم  مقابــل عــدم شــفافیت

 ؛ها ها از محل واگااری بدهی ةدیأگااران، ت قانون

 نبـود  های  را تقاضا: ضـعف بـازار بـورس،     والش 

ــوانین   ظرفیــت الزم در بخــش خصوصــی، نبــود ق

شـموب   ةنبـودن دامنـ   منسجم و یکناروه، مشخص

هـا،   سازی، کتمان ا العات مـالی شـرکت   خصوصی

برخـورد   ،دن آنرکـ  ضعف آمار و ا العات و بلوکـه 

 ؛امنیت سرمایه نبود  ،ییر کارشناسانه

  :سیاسـی، تـرس از ایجـاد     ثبـاتی  بیموانع سیاسی

 ؛انحصار

      سـازی،   موانع فرهنگـی: نگـاه منفـی بـه خصوصـی

بودن دولت با منافع ملی، نگرانی از افزایش  مساوی

 کاری، نگاه درآمدی دولت به بخش خصوصی. بی

هـای مجلـم    هشدفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژو

بـا   ،(1390) 10773 ةشورای اسالمی در گزارش شـمار 

ها و موانع ورود بخش خصوصـی در صـنعت    والش» نام

در را هـا   ، علت کندی روند واگـااری «نفت و پتروشیمی

معرفـی  اختصار ونـین   گاز و پتروشیمی بهو  نفت ةحوز

 :[9] کرد

  کمبــود منــابع مــالی الزم بخــش خصوصــی بــرای

 ؛بربودن این حوزه توجه به سرمایه با ،گااری سرمایه

 ـ     ةواگااری عمد ب سـهام  سـهام ایـن حـوزه در قال

 هـا در قالـب رد   دولتـی  عدالت و واگااری بـه شـبه  

 دیون؛

 هـا و نیـز    ه نبودن قیمت خـوراك پاالیشـگا   مشخص

 ؛مین خوراكأمدت زمان قراردادهای ت

 ةهـا بـه حفـظ زنجیـر     مجریان واگااری توجهی بی 

 ؛ها و واحدهای مرتبو به هم ارزش در فعالیت

  وکـار  فضای رقابتی و شرایو نامطلوب کسـب  نبود، 

از جملـه بازرگـانی و    ،با توجه بـه برخـی امتیازهـا   

 .صادرات نفت و گاز

( در 2005) و همکـاران  ارنست اولریش فن وایزشکر

« سازی های خصوصی محدودیت» با ناممقاالتی  مجموعه

؛ دهــد رخ نمــی ســازی در خــأ خصوصــی اعــالم کردنــد

 و های مادی )مثل وضعیت اقتصـادی جامعـه(   وارووب

ــارووب ــای نامح و ــی   ه ــارات اهن ــل انتظ ــوس )مث س

 نیـز هـای نهـادین    گااران کلیـدی( و وـارووب   سیاست

 ثیرأآن تـ  توزیع قدرت در بطـن اجتمـاعی گسـترده بـر    

 کردنـد گیری نهـایی بیـان    گاارند. بنابراین در نتیجه می

 عمـــابوگـــونگی ا بـــارةگیـــری در قبـــل از تصـــمیم

سازی ضروری است محـیو و عوامـل مـرتبو     خصوصی

 .[4] دمدنظر قرار گیرن

ای بـا نـام    ( در مقالـه 2005شائومین لی و همکاران )

سـازی بـه عنـوان یـک اسـتراتژی       سازی خصوصی مدب»

مطالعـه دربـارة   « سازمانی در کشورهای در حـاب انتقـاب  

سازی را با توجه به سطح و اهداا تحلیل بـه دو   خصوصی

م کردند. جریان اوب، که منشأ آن تحلیلگران جریان تقسی

های دولت  ند، بر عواملی نظیر سیاستا اقتصادی و سیاسی

سازی در سطح کـالن   و عوامل محیطی مؤثر بر خصوصی

کند. جریان دیگر، کـه متخصصـان مـدیریت و     تمرکز می

، بـه الزامـات و وگـونگی    کننـد  سازمان آن را هدایت مـی 

ها در ایـن   کند. آن وجه میسازی ت اجرای برنامة خصوصی

سـازی بـا مالحظـة     مدب اعالم کردند استراتژی خصوصی

هـای   های تحوب، هزینه شامل هزینه ـ کننده عوامل تعیین

سرعت سازگاری، فرار از ریسک و شرایو پـم از   ،سرمایه

گیـرد. ایـن عوامـل هـم تحـت       شکل می ـ سازی خصوصی

و کـالن  گیرنـد. شـرای   تأثیر شرایو خرد و کالن قرار مـی 

دربرگیرندة میزان رقابت و درجة آزادی اقتصاد و سیستم 

هـای   حقوقی و قانونی است و شـرایو خـرد شـامل روش   

 .[15]سازی و وضعیت شرکت مورد نظر  خصوصی

 ةثر بر آینـد ؤ( وارووب عوامل م2005) ون دوسکی

شرط ضـروری   ،او نظربه  را تحلیل کرد.سازی  خصوصی

سـازی تمایـل و توانـایی بـازیگران      برای تحقق خصوصی

 .[16] سیاسی و اقتصادی است

ــنرنگر  ــتن اس ــه ،(2011) کارس ــا  در مقال ــام ای ب ن

سـازی   هایی از خصوصـی  انتخاب ساختار مالکیت: مثاب»

ــیه ــوه در روس ــ » انب ــد و تاریخچ ــی رون ــمن بررس  ة، ض

سازی در روسیه پم از فروپاشی کمونیسم، بـا   خصوصی

شــرکت  پانصــد و ســیهــای  داده اســتفاده از مجموعــه

نـد،  ا روسیهکل بخش صنعت  ةکه نمایند ،تولیدی روس

سازی به  ور مستقیم بـا   تصمیم به خصوصی اعالم کرد

شرکت و دو عامل سازمانی میزان تولید و حقـو    ةانداز

نـد  نتوا متلیرهای دیگری کـه مـی   دارد.میانگین ارتباط 
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ند ا د عبارتنثیر قرار دهأسازی را تحت ت یند خصوصیافر

رب شده به کارکنان، کنت از: میزان خدمات اجتماعی ارائه

و وابستگی متقابـل صـنعت بـا صـنایع      ،ها دولتی قیمت

 .[17] دیگر

  وش تحقیق
دیماتـل بـرای تبیـین     ـ در این مقالـه از رویکـرد دلفـی   

پــژوهش بهــره گرفتــه شــد. در ادامــه توضــیح   ةلسمســ

هـا و وگـونگی    هر یک از این تکنیـک  دربارةمختصری 

 .آید می حاضر ةها در مقال استفاده از آن

  وش دلفظ
 هااخا پیشـنهاد  و های گوناگونی جهت نظرسنجی روش

وجـود   ،گیری بینی آینده، برای کمک در تصمیم شو پی

کـه ضـمن حفـظ سـادگی      ،هـا  دارد. یکی از ایـن روش 

 .[18]اسـت  ، روش دلفـی  داردقابلیت ا مینان بـاالیی  

 از: است تاختصار عبار مراحل روش دلفی به

 :گـر . تشکیل تیم طراحـی و تحلیل اول ةمرحل

هـا را دارد   مسسولیت تهیه و ارزیابی پرسشنامه این گروه

[19]. 

 )خبرگـان(:  . تشکیل گـروه دلفـی  مرحلة دوم

 پـایرد کـه در   روش دلفی با مشارکت افرادی انجام مـی 

باشند. این افراد  داشتهتخصص  موضوع پژوهش دانش و

انتخـاب   معمـوالً  .[20] شـوند  مـی  نامیـده  27پانل دلفی

صورت  28احتمالی گیری ییر اعضای پانل از  ریق نمونه

شده در ایـن زمینـه    های استفاده گیرد. یکی از روش می

تعـداد   .[21] اسـت  29دار یـا قضـاوتی   گیری هدا نمونه

مهـم دیگـری اسـت کـه در      ةمناسب بـرای اعضـا نکتـ   

هـی    ،تشکیل پانل باید به آن توجه کرد. با وجـود ایـن  

انتخـاب و تعـداد    ةنحـو  رةبـا قانون قـوی و صـریحی در  

تعداد اعضای پانل دلفـی   .[22] ن وجود نداردامتخصص

تـا هـزار و ششصـد و     دَههای پیشـین بـین    در پژوهش

در مقـاالت   البتـه  .[20] نفـر بـوده اسـت    هشتاد و پنج

بـر   .[22]شده اسـت  نفر نیز گزارش  بیست تا دَهتعداد 

این اساس، اعضای پانل دلفـی بـرای ایـن پـژوهش بـه      

 هجـده احتمالی و روش قضاوتی  گیری ییر صورت نمونه

 ند از:ا به تفکیک عبارت در نظر گرفته شد کهنفر 

 اقتصــاد،  ةعضــو هیســت علمــی دانشــگاه در زمینــ

 ؛نفر(وهار و مدیریت ) ،اقتصاد انرژی

  شـامل  ، مدیران عالی شرکت پاالیش گاز پارسـیان

مــدیرعامل، معــاون عملیــات، معــاون مهندســی و 

و رئـیم   ،توسعه، معـاون پشـتیبانی و امـور اداری   

 ؛نفر()پنج مالی  امور

  ــات ــت مطالع ــه و کارشناســان معاون ــزی و  برنام ری

 ؛نفر(پنج سازی ) ارزیابی سازمان خصوصی

 مطالعـات   ةسسـ ؤاقتصـاد م  ةکارشناسان پژوهشکد

 .نفر(وهار المللی انرژی ) بین

 :دلفـی  دورهـای  اجـرای  و تکرارسوم.  مرحلة

بر حسـب هـدا    ها آن به پاسخگویی و االتؤس راحی 

کسب نتایج مورد نظـر و پیچیـدگی    و روش این اجرای

تواند شامل یک تا ونـد دور باشـد. در پایـان     له میسمس

تـیم  ـراح و   بـه  شده  داده های پاسخ هر دور، پرسشنامه

وتحلیـل و   هپـم از تجزیـ   .شود می تحویل دادهتحلیلگر 

بررسـی و   و دور بعـد ارائـه   ةپرسشـنام  ،استخراا نتـایج 

ــع ــی جم ــدی م ــو بن ــاب   .[18] دش ــرار ارس ــات تک دفع

متلیر باشد و ایـن   5 تا 3ها ممکن است بین  پرسشنامه

دهندگان و ا العـات   توافق گروهی پاسخ ةتلییر به درج

 .[19] اضافی الزم بستگی دارد

تهیـة گـرارش   یـری و  گ مرحلة چهارم. نتیجه

مهم در اتمام دورهای روش  ةنکت :نهایی فرایند دلفی

دلفی اجماع خبرگان است. منظور از اجماع رسیدن بـه  

ــا  ــر در اتف ــارةنظ ــد  ب ــک ای ــرای   ی ــالش ب ــاه ت ه و گ

ــر مشــخص ــاوتک ــ .[22] هاســت دن تف دیگــر در  ةنکت

صحیح روش دلفی آنالیز نتایج حاصل از هـر   دادن انجام

شده در مطالعات دلفی  دور است. آمارهای اصلی استفاده

نمـا( و شـاخص    ،هـای مرکـزی )میـانگین، میانـه     اندازه

 .وـارکی اسـت   میان ةپراکندگی انحراا معیار و محدود

 هروند میـانگین  ؛تر است استفاده از میانه و نما مطلوب

ضمن برای تعیین میزان در  .[22] نیز قابل کاربرد است

نظر میان اعضای پانل دلفـی از ضـریب همـاهنگی     اتفا 

شـود. ضـریب همـاهنگی کنـداب      استفاده مـی  30کنداب

همـاهنگی و موافقـت    ةمقیاسی است برای تعیین درجـ 

یـا فـرد.    ءشـی  Nمیان وندین دسته رتبه مربـوط بـه   

دهد افرادی که ونـد   ضریب هماهنگی کنداب نشان می
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 کننـد  مـی ها مرتـب   بر اساس میزان اهمیت آنمقوله را 

اهمیـت هـر    ةمعیارهای مشابهی را برای قضـاوت دربـار  

دیگر  و از این لحا  با یک برند میها به کار  یک از مقوله

 1رابطـة  نظـر دارنـد. ایـن مقیـاس بـا اسـتفاده از        اتفا 

 .شود محاسبه می

(1) 

-  W =
S

1
2

K2(N3 − N)
 

S = ∑  (𝑅j − 
∑ Rj

N
حاصل جمع مربعـات انحـراا    2 (

Rjها از میانگین Rjها، Rj های یک عامل مجموع رتبه، K 

تعـداد   N ،ها )تعـداد خبرگـان(   های رتبه تعداد مجموعه

 ، و شده بندی عوامل رتبه
1

2
K2(N3 − N)  حداکثر حاصل

 ست.هاRjاز میانگین   جمع مربعات انحراا

م هماهنگی یا موافقت کامل مقدار این مقیاس هنگا

 0و در زمان نبـود کامـل همـاهنگی برابـر بـا       1برابر با 

 ةتوقف یا ادامـ  ةگیری دربار برای تصمیم 31اشمیت است.

. اولـین معیـار   کـرد دورهای دلفی دو معیار آماری ارائـه  

اسـاس   نظری قوی میان اعضای پانل است کـه بـر   اتفا 

 ود. درشـ  مقدار ضـریب همـاهنگی کنـداب تعیـین مـی     

ماندن این ضریب یا  نظری ثابت ونین اتفا  صورت نبود 

دهد افـزایش   رشد ناویز آن در دو دور متوالی نشان می

ینـد  اخاصی در توافق اعضـا صـورت نگرفتـه اسـت و فر    

هـای بـا تعـداد     نظرخواهی باید متوقف شود. برای پانـل 

نیـز   Wعضو حتـی مقـادیر بسـیار کووـک     ده بیشتر از 

 .[20] آیند ب میمعنادار به حسا

بر این اساس، این پژوهش در سـه دور روش دلفـی   

هر دور به صورت حضوری توزیع و  ة. پرسشنامشدانجام 

ثر بـر  ؤد. در دور اوب، فهرستی از عوامـل مـ  ش گردآوری

هـای پیشـین اسـتخراا     که از پـژوهش  ،سازی خصوصی

هـا بـر    یـک از آن  ثیر هـر أشده بود، برای تعیین میزان ت

هــای پـاالیش گــاز در اختیــار   ســازی شـرکت  خصوصـی 

خبرگـان خواسـته   از  ،خبرگان قرار گرفت. عالوه بر این

عواملی که در فهرست مزبور  ةهای خود را دربار شد ایده

دور اوب به صورت  ةارائه کنند. پرسشنام اند جای نگرفته

ــه ــنامه  نیم ــوع پرسش ــاز و از ن ــابی   ب ــای ارزی ــته . اس

یـک از عوامـل    ثیر هـر أمیـزان تـ   بـارة شونده در پرسش

خیلـی  » های از گزینه 32برده در قالب مقیاس لیکرت نام

را  ییک «خیلی کم»و  ،«کم»، «متوسو»، «زیاد» ،«زیاد

ترتیـب   وتحلیـل پرسشـنامه بـه    گزیند که در تجزیه برمی

. پــــم از اســــت 1 و ،2، 3، 4، 5دارای امتیازهــــای 

ــع ــنام جم ــی  ةآوری پرسش ــر دور دلف ــور  ه ــه منظ ، ب

ــه ــل آن تجزی ــا وتحلی ــراا از  ه ــه، انح ــانگین، میان ، می

ــرین ــتاندارد، کمت ــخو بیشــترین ا ،اس ــاز پاس ــای  متی ه

خبرگان به هر عامل و ضریب هماهنگی کنداب به کمک 

 .شود تعیین می SPSSافزار  نرم

 تکنیک د م تل
 ةگیـری بـر پایـ    های تصـمیم  روش دیماتل از انواع روش

مندی از قضاوت خبرگان  که با بهره استزوجی  ةمقایس

در اســتخراا عوامــل یــک سیســتم و ســاختاردهی     

کارگیری اصوب تسوری گراا،  هبا ب ،ها سیستماتیک به آن

 را مراتبــی عوامــل موجــود در سیســتم ســاختار سلســله

ثیرپـایری متقابـل عناصـر    أثیرگااری و تأهمراه روابو ت

شدت اثر روابو ماکور را بـه   و دهد ماکور به دست می

در ایــن  .[23] کنــد صــورت امتیــاز عــددی معــین مــی

 .رفتبه کار   گاموند پژوهش، روش دیماتل در 

آوری  توزیع پرسشنامه و جمـع و  طراحی. گام اول

ثر مسـتخرا از روش دلفـی   ؤ: از عوامل مـ نظر خبرگان

ــه    ــنجی تهی ــاتریم نظرس ــک م ــی ــل   .دش ــن عوام ای

نـد. از  ا های ایـن مـاتریم   سطرها و ستون ةدهند تشکیل

ر یک از عوامـل  زوجی ه ةخبرگان خواسته شد با مقایس

هـای واقـع بـر     تک عامل واقع بر هر سطر ماتریم با تک

های  های ماتریم شدت اثر عامل سطری بر عامل ستون

بـدون   :0») 3تـا   0ستونی را بـه صـورت عـددی بـین     

ثیر أت :3» ،«ثیر متوسوأت :2»، «ثیر اندكأت :1»، «ثیرأت

در هـر   Xij .[24] هـا درا کننـد   های آن ( در خانه«زیاد

)واقع بر  iعامل  میزان تأثیرگااری ةدهند ماتریم نشان

 i=j. بـرای هـر   اسـت  )واقع بر سـتون(  jعامل  سطر( بر

اسـت. بـرای هــر    0)عناصـر قطـری( ایـن امتیـاز برابـر      

 [بـه صـورت    n×nمنفـی   دهنده یک ماتریم ییر پاسخ

Xk=[X kij  ــی ــاخته م ــه در آن   س ــود ک ــمار kش  ةش

 .[25] تعداد عوامل اسـت  nو  K ≤ H ≥1دهنده با  پاسخ

ــژوهش حاضــر  ــعاســت H=12و  n=39در پ  ، از. در واق

 ةنفــر بــه پرسشــنام دوازده فقــو خبرگــان پانــل دلفــی
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نفر اعضای هیست علمـی   سهشامل  ؛دیماتل پاسخ دادند

ــگاه،  ــهدانش ــات  س ــت مطالع ــان معاون ــر کارشناس  و نف

نفـر   وهار ،سازی ریزی و ارزیابی سازمان خصوصی برنامه

نفـر   دوو  ،شرکت پاالیش گاز پارسیان ةرتب مدیران عالی

ــکد  ــان پژوهش ــاد م ةکارشناس ــؤاقتص ــات  ةسس مطالع

 المللی انرژی. بین

ــام دوم.  ــانگی  گ ــاتریا می ــبة م ــرای  :محاس ب

ــب ــردن ترکیـ ــت کـ ــ و دخالـ ــانظر ةدادن همـ  Hاز  هـ

بـه صـورت    A = [aij]دهنـده مـاتریم میـانگین     پاسـخ 

a𝑖𝑗 =
1

H
∑ xij

kH
k=1  .[26] شود ساخته می  

ــار م ــتقیم   ــاتریا آث ــام ســوم. محاســبة م گ

محاسـبه   2بـا رابطـة   ایـن مـاتریم    شدة اولیه: نرمال

 شود: می

(2) D = A/S 

 :ای که به گونه
S = max(max 1 ≤ i ≤ n  ∑ aij

n
j=1 max1 و ≤ i ≤ n ∑ aij

n
i=1 ) 

: مـاتریم  ماتریا روابط کـل  ةمحاسب .گام چهارم

به  T نشانمستقیم( با  روابو کل )روابو مستقیم و ییر

 شود: تعریف می 3رابطة صورت 

(3) 

D+D2+…..+Dt = 
D (I−Dt)

I−D
=  

D

I−D
= D(I − D)−1     

Lim Dt=0            

t          ∞   

I  مـــاتریم اســـتمـــاتریم واحـــد .T  در واقـــع

شدت اثر نسبی حاکم بر روابـو مسـتقیم و    دهندة نشان

 cو  r، مستقیم موجود در سیستم اسـت. در ضـمن   ییر

ترتیـب جمـع سـطر و سـتون      که بـه  هستندبردارهایی 

م اiجمـع سـطر    riدهنـد. اگـر    را تشکیل می Tماتریم 

 iمستقیم عامـل   مستقیم و ییر آثار riباشد،  Tماتریم 

 cjاگر  ،دهد. به همین ترتیب بر سایر عوامل نشان میرا 

مستقیم  آثار cjرا نشان دهد،  Tام ماتریم jجمع ستون 

 ،پـایرد  از سایر عوامل مـی  jکه عامل  را، مستقیم و ییر

 اثر ةدهند نشان ri+ciجمع  ،باشد i=jاگر  دهد. مینشان 

کنـد. بـه    گاارد و دریافـت مـی   می i که عامل است کلی

در  iاهمیت فاکتور  ةدرج ةدهند نشان ri+cj دیگرعبارت 

 .[25]است کل سیستم 
(4) r = [ri] n ×1= (∑ t ij) n×1

n
j=1                                     

c = [c𝑖] 1×n = (∑ tij) 1×n

n

i=1

 

ر )فقـو اثرگـااری( هـر عامـل بـر      یثأمقدار نهایی ت

حاصـل   r-cدیگر عوامل سیستم نیز از تفاضـل   ةمجموع

 :[27]ای که  به گونه ؛شود می
         r>c           r-c>0    .ثیرگاار قطعی استأعامل یک ت   

    r<c           r-c<0     ثیرپایر قطعی استأعامل یک ت      

: 33ارتبـاطی  ةشبک ةآوردن نقش دست به .گام پنجم

دیاگرام نهایی در یـک دسـتگاه مختصـات دکـارتی، بـه      

و محور  r+cحسب مقادیر  ای که محور  ولی آن بر گونه

ل و موقعیـت  مدرا باشد، تشکی r-cعرضی آن بر حسب 

در این  r+c, r-cای به مختصات  هر یک از عوامل با نقطه

 .[27] شود دستگاه معین می

 ه  نت  ج و تفسی  آن
عامـل مسـتخرا از    وهل و وهـار اوب دلفی،  ةدر مرحل

 از هجدهاوب دلفی،  ةدر قالب پرسشنام، پیشینة پژوهش

 ن ـه ، شـده  عامل بررسی وهار و وهلاز  .پرسیده شدخبره 

تر و مسـاوی   امتیاز کووک ةعامل دارای میانگین و میان

اهمیـت پـایین ایـن     ةدهنـد  )متوسو( بودند که نشان 3

اوب  ةدر مرحلـ  ،. بنـابراین اسـت از نظر خبرگان  ها ابؤس

بـه بـازبودن پرسشـنامه در    بنـا   .دشعامل حاا  ن هاین 

سـازی   ثر بـر خصوصـی  ؤعامل م ن هاوب، خبرگان  ةمرحل

ضـریب   .کردنـد هـای پـاالیش گـاز را پیشـنهاد      شرکت

دسـت  ه بـ  427/0اوب برابر  ةهماهنگی کنداب در مرحل

 .بودمعناداری  01/0آمد که در سطح 

وهل با  ،دوم ةاوب، مرحل ةپم از تحلیل نتایج مرحل

ییدشـده از  أعامـل ت  سـی و پـنج  شـامل  ، عامـل  و وهار

عامل پیشنهادی از سوی اعضـای پانـل    ن هاوب و  ةمرحل

وهل و وهار از . دوم اجرا شد ةدلفی، در قالب پرسشنام

عامل دارای میانـه   پنجدوم  ةدر مرحل شده عامل بررسی

)متوسو( بودند.  3تر و مساوی  و میانگین امتیاز کووک

دست ه ب 468/0ضریب هماهنگی کنداب در این مرحله 

 بود.معناداری  01/0آمد که در سطح 

 پنجسوم  ةدوم، در مرحل ةپم از تحلیل نتایج مرحل

عامل  سی و ن هد. در این مرحله شعامل اکرشده حاا 

 سی و ن هد. شسوم بررسی  ةمانده در قالب پرسشنام باقی

تر  دارای میانه و میانگین امتیاز بزرگ شده فاکتور بررسی
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بـاالبودن   ةدهنـد  که نشـان  بودند وسو()مت 3 و مساوی

ــن عوامــل از نظــر خبرگــان   . ضــریب اســتاهمیــت ای

دست آمد که ه ب 47/0سوم  ةهماهنگی کنداب در مرحل

همـاهنگی   ةدهند نشان است ومعناداری  01/0در سطح 

. اسـت االت ؤگـویی بـه سـ    بسیار باالی خبرگان در پاسخ

ـ    پاسـخ  ةنحو ةبرای مقایس ،همچنین ه گـویی خبرگـان ب

دوم و  ةسـازی در مرحلـ   ثیر عوامل بر خصوصیأمیزان ت

استفاده شد. در این آزمون،  34سوم از آزمون ویلکاکسون

سـوم   ةدوم بـا مرحلـ   ةاب در مرحلـ ؤهـای هـر سـ    پاسخ

گـویی   اگر تفـاوت معنـاداری در پاسـخ    .شود مقایسه می

. پـم از آزمـون   استافراد مشاهده شود، آزمون معنادار 

مشـخص شـد همـة     SPSSافـزار   نرمویلکاکسون به کمک 

ــادیر  ــزرگ 05/0از  P-valueمق ــاوت   ب ــابراین، تف ــد. بن ترن

گویی افراد بین دور دوم و سـوم دلفـی    معناداری در پاسخ

تـوان نتیجـه گرفـت افـراد از      وجود ندارد. از ایـن رو، مـی  

هـای مشـابهی را بـه تـأثیر هـر       مرحلة دوم به سوم پاسخ

 ـور کـه بیـان شـد،      مـان اند. از سوی دیگر، ه عامل داده

، در مرحلة 427/0ضریب هماهنگی کنداب در مرحلة اوب 

به دست آمد. میـزان   47/0، و در مرحلة سوم 468/0دوم 

افزایش این ضریب از دور دوم بـه سـوم دلفـی وشـمگیر     

دهندة ثبات نسبتاً خوب این ضریب اسـت.   نبود که نشان

ر بـر  پم، فرایند دلفی با شناسایی سی و ن ـه عامـل مـؤث   

های پاالیش گـاز متوقـف خواهـد     سازی شرکت خصوصی

 .آید به تفصیل می 2شد. این عوامل در جدوب 

 
  ند دلفظانه  ظ ف  ةنتیج .2جدول 

 های پاالیش گاز ایران از نگاه خبرگان به روش دلفی سازی شرکت عوامل مؤثر بر خصوصی ابعاد اصلی

 ابعاد اقتصادی

 بر بودن صنایع پاالیش گاز بر و سرمایه قتصادی با توجه به ماهیت زمانتوانایی و تمایل بازیگران ا .1

 و لزوم تقویت و گسترش آنبازار سرمایه  . کشش و توانایی2

 سازی و شرایو اقتصادی کشور بین زمان اجرای خصوصی بینانه واقع هماهنگی. 3

 تورم، میزان بدهی ملی( میزان بانکی، ةهرب میزان متلیرهای کسری بودجه، ةثبات اقتصادی )عدم نوسان عمد. 4

 مین خوراكأهای گاز و مدت زمان ت گااری خوراك پاالیشگاه شفافیت قیمت. 5

 ها و واحدهای مرتبو با هم ارزش در فعالیت ةاهمیت حفظ زنجیر. 6

 های مشموب واگااری گااری سهام شرکت و اقتصادی جهت قیمت مدوجود مکانیزمی کارآ. 7

 نظیر بازر گانی و صادرات گاز هاییوانایی ایجاد فضای رقابتی و شکستن انحصارت. 8

 )آزادسازی قیمت گاز  بیعی( های جهانی کردن قیمت گاز  بیعی به قیمت ها و نزدیک تعدیل یارانه. 9

 و تعهد سیاسی دولت و مدیران عالی وزارت نفت ،توانایی، تمایل. 10 ابعاد سیاسی

های  تنش و ،های کارگری ها، اعتراض سازی به تبع تلییر دولت خصوصی ة)عدم توقف برنام سازی خصوصی ةبرنام ثبات سیاسی. 11

 ع(فن های ای گروه

 گااری تا اجرا و نظارت سازی از قانون های سیاسی در روند خصوصی بخش همةانسجام و هماهنگی بین . 12

 سازی یند خصوصیاو دارای قدرت سیاسی جهت نظارت بر فر ، را، مستقل از دولت متخصص، بی ینهاد . وجود13

کارایی اقتصادی در مقابل کسب حداکثر منافع سیاسی برای  ی)ارتقا های کلیدی بین اهداا سیاسی و اقتصادی دستیابی به موازنه. 14

 دولت(

 ی پاالیش گاز مشموب واگااریها سازی شرکت روند خصوصی دولتی در ییر مستقیم دولت و نهادهای شبه ةمداخل . عدم15

کننده و حاا و اصالح قوانین و مقررات ناهمگون و گاه متضاد با  سازوکارهای قانونی جهت وضع قوانین و مقررات تسهیل. 16 ابعاد حقوقی و قانونی

 سازی خصوصی

 وارووب قانونی منسجم با پشتوانه و ضمانت اجرای قوی. 17

 نفعان مین حقو  مالکیت ایأی تسازوکارهای حقوقی و نظارت. 18

 خصوصی سازوکارهای حقوقی و قانونی کنترب و نظارت پیشگیرانه به منظور جلوگیری از ایجاد انحصار. 19

 گااری سازوکارهای حقوقی ایجاد تعهداتی برای حفظ سطح اشتلاب و سرمایه. 20

 رجی()داخلی و خا گااری سازوکارهای قانونی تضمین امنیت سرمایه. 21

 های اقتصادی سالم و نه تهدید و تضعیف آن عامل اصالح و تقویت نظام بازار و حمایت از فعالیت مثابةنظارت قانونی به . 22

 اصالحات دادن و لزوم انجامو حفاظت از محیو زیست  ،قوانین کار، تجارت، مالیات، گمرك . وضعیت23

 و لزوم بازسازی آن ها و دیون بازنشستگی های پاالیش گاز و تعیین تکلیف بدهی شرکت ساختار مالی. وضعیت 24 ابعاد نهادی و سازمانی

 و لزوم بازسازی آن پایری یندهای عملیاتی جهت دستیابی به شرایو رقابتاساختار نیروی انسانی و فر . وضعیت25

 (سازمانینفعان  ایمقاومت )سازی در سطح سازمان  های جانبی خصوصی هزینه. 26
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  ند دلفظانه  ظ ف  ةنتیج .2جدول ادامه 

 های پاالیش گاز ایران از نگاه خبرگان به روش دلفی سازی شرکت عوامل مؤثر بر خصوصی ابعاد اصلی

 ابعاد اجتماعی و 

 فرهنگی

 های برابر برای همگان و ایجاد فرصت ، رفی جلب اعتماد و مشارکت فعاب بخش خصوصی از  ریق شفافیت، بی. 27

 اشتلاب زمینة سازی در خصوصی های اجتماعی ناشی از پیشگیرانه با نگرانی ةمواجهدر مین اجتماعی أسیستم تتوانایی . 28

 پایر با برقراری نظام توزیع مجدد درآمد های اجتماعی دوران گاار و حمایت از اقشار آسیب توجه به هزینه. 29

 گاار سرمایه و سرمایه موضوعه اعتماد عمومی و تعدیل نگاه منفی جامعه ب. جلب 30

 کننده نظام جامع حمایت از تولید و مصرا. وجود 31 ابعاد اجرایی و مدیریتی

 گااران بخش خصوصی تعامل شفاا و مستمر با سرمایه. 32

 های مصوب بندی مناسب و ثبات در برنامه سازی با زمان اجرای خصوصی. 33

 کنترب سرمایه به خریداران احتمالیگیری و  حق نهایی تصمیم یواگاار. 34

 المللی ابعاد بین

 المللی( گااری در مجامع بین بندی از نظر سرمایه )درجه میزان بازبودن اقتصاد کشور. 35

 گااران خارجی احتمالی گااری از نگاه سرمایه اقتصادی و امنیت سرمایهـ  میزان ثبات سیاسی. 36

 گااری خارجی در صنایع پاالیش گاز کشور و جاب سرمایه ،تسهیل، تشویق. 37

 ابعاد فنی و تکنولوژیک

 داشت منابع فناوری و نیروی انسانی متخصص توسو بخش خصوصی امکان حفظ و نگه. 38

المللی و شرایو خاد  کنندگان محدود بین مینأمین تجهیزات خاد صنایع پاالیش گاز توسو بخش خصوصی، با توجه به تأامکان ت. 39

 از نظر تحریمکشور 

 

گام  به دیماتل به صورت گام در ادامه، مراحل تکنیک

فـزار    نـرم  به کمـک   گام همةاست  گفتنی. شود می اجرا

MATLAB  ــشــداجــرا ــاتریم ة. ارائ ــای حاصــل از  م ه

فضای کافی  به دلیل نبود  ،سوم و وهارم و های دوم گام

دیـاگرام   فقـو مقـدور نیسـت و    و حجم باالی ماتریم،

 1شـکل   .خواهـد آمـد  روش دیماتل و تفسیر آن نهایی 

در یـک دسـتگاه مختصـات    را جانمایی عوامل سیسـتم  

 دهد. دکارتی نمایش می

 
 س ز  صن  ع پ ال ش ا ز ا  ان د  دستگ ه مختص ت دک  تظ ث  ب  خصوصظؤج نم  ظ عوامل کلید  م .1شکل 
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 و بحث ای   نتیجه
 r-cادیر تـرین مقـ   منفـی  ،1 ترین قسمت شکل در پایین

از سـایر   را پـایری أثیرهایی هستند که بیشترین ت لفهؤم
 ند از:ا ها عبارت لفهؤعوامل دارند. این م

جلب اعتماد و مشارکت فعاب بخـش خصوصـی    .27
هـای برابـر    و ایجاد فرصـت  ، رفی از  ریق شفافیت، بی

 ؛برای همگان
توانایی و تمایل بازیگران اقتصـادی بـا توجـه بـه      .1

 ؛بر بودن صنایع پاالیش گاز بر و سرمایه ماهیت زمان
گااری خارجی  و جاب سرمایه ،تسهیل، تشویق .37

 ؛در صنایع پاالیش گاز کشور
ــی  .36 ــات سیاس ــزان ثب ــت   ـ می ــادی و امنی اقتص
 ؛گااران خارجی احتمالی گااری از نگاه سرمایه سرمایه
بندی از نظر  )درجه میزان بازبودن اقتصاد کشور .35
 .المللی( در مجامع بین گااری سرمایه
 ةجالــب توجــه در ایــن قســمت حضــور همــ ةنکتــ

منزلـة  المللـی در ایـن  بقـه بـه      های ابعـاد بـین   لفهؤم
. در صــورت اســت پــایرهای قطعــی از ســایر ابعــادأثیرت

گااری خارجی در مسیر  گااری برای جاب سرمایه هدا
سازی صنایع پاالیش گاز ایـران، ایـن موضـوع     خصوصی
کـه در سـمت وـ      عـواملی یابد.  ن میدووندا یاهمیت
کـووکی   r+c)عـواملی کـه    دنشـو  مشاهده مـی  1 شکل

، یعنـی جـزء   دارنـد  r-c≥ ایلـب دارند( و در عین حـاب  
سـاختارند، گروـه تعـداد      عوامل با تأثیرگـااری انـدك  

معدودی نیز تأثیرپایری پایینی از سـایر عوامـل دارنـد،    
 ند از:ا عبارت
های پاالیش گاز و  ساختار مالی شرکتوضعیت  .24

و لـزوم   هـا و دیـون بازنشسـتگی    تعیین تکلیـف بـدهی  
 ؛بازسازی آن

های ینـد اسـاختار نیـروی انسـانی و فر    وضعیت .25
و لـزوم   پایری عملیاتی جهت دستیابی به شرایو رقابت

 ؛بازسازی آن
ــر  .6 ــظ زنجی ــت حف ــت ةاهمی ــا و  ارزش در فعالی ه

 ؛واحدهای مرتبو با هم
سـازی در سـطح    خصوصـی  هـای جـانبی   هزینه .26
 ؛(سازمانینفعان  ایمقاومت )سازمان 
بنـدی مناسـب و    سازی با زمان اجرای خصوصی .33

 .های مصوب ثبات در برنامه

عوامـل   همـة حائز اهمیت در این  بقه حضور  ةنکت

از  ،ثر در بخش ابعاد نهادی و سازمانی است. در واقـع ؤم

در رونـد   های بعد نهادی و سازمانی، لفهؤنظر خبرگان، م

سازی صنایع پاالیش گاز ایران، نه از سایر ابعاد  خصوصی

ی دارند و نـه ونـدان بـر سـایر ابعـاد      ترپایری باالأثیرت

ینـد  ابهبـود فر  جهـت گاارند. برای حـل موانـع در   أثیرت

سازی صنایع پاالیش گاز، متولیان باید به بعـد   خصوصی

از تر  مستقل نهادی و سازمانی نگاهی زیرساختی و نسبتاً

 بیندازند.سایر ابعاد 

و افـزایش   1 با حرکت از سمت و  به راست شکل

r+cشـود.   ثرتر در ساختار آشکار مـی ؤتدریج عوامل م ، به

های ابعاد حقوقی و قانونی، اقتصادی، اجتمـاعی و   لفهؤم

و فنـی و تکنولوژیـک در    ،فرهنگی، مدیریتی و اجرایـی 

آن جهـت  گیرند. اهمیت این ابعاد از  این  بقه جای می

فراوانــی بــین  ةســویه و دوســوی اســت کــه روابــو یــک

های ایـن  بقـات وجـود دارد. شـناخت و تعیـین       لفهؤم

هـا، در   میزان اهمیت این روابو، با توجه بـه محـدودیت  

توانـد   ها می گنجد. توجه به این پیچیدگی این مقاله نمی

ســازی صــنایع  ینــد خصوصــیامجریــان را در بهبــود فر

 اری رساند.پاالیش گاز ایران ی

 ،r-cترین مقـادیر   مثبت ،1 در باالترین قسمت شکل

بـر سـایر    أثیر راهایی حضور دارند که بیشترین تـ  لفهؤم

تقویت یا تضعیف این  ،. به عبارت بهترگاارند میعوامل 

گاار است. أثیرها مستقیم بر سایر عوامل ساختار ت لفهؤم

 ند از:ا ها عبارت لفهؤاین م

ــین انســجام و همــاهنگ .12 هــای  بخــش همــةی ب

گااری تا اجـرا   از قانون ،سازی سیاسی در روند خصوصی

 ؛و نظارت

 ــرا، مســتقل از  نهــاد متخصــص، بــی وجــود .13

ینـد  او دارای قدرت سیاسی جهت نظـارت بـر فر   ،دولت

 ؛سازی خصوصی

و تعهد سیاسی دولت و مدیران  ،تمایل توانایی، .10

 ؛عالی وزارت نفت

متلیرهـای   ةوسـان عمـد  ثبات اقتصادی )عـدم ن  .4

تـورم، میـزان    میـزان  بانکی، ةبهر میزان کسری بودجه،

 ؛بدهی ملی(

مین تجهیزات خـاد صـنایع پـاالیش    أامکان ت .39
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ـ  کننـدگان   مینأگاز توسو بخش خصوصی، با توجه به ت

 .المللی و شرایو خاد کشور از نظر تحریم محدود بین

حائز اهمیت در این  بقه، حضور پررنگ  ةنکت

با تقویت  ،های بعد سیاسی است. بنابراین هلفؤم

توان سایر عوامل  های سیاسی در مسیر صحیح می لفهؤم

سازی صنایع پاالیش گاز را در جهت  ثر بر خصوصیؤم

ثیر قرار داد و در نهایت أگااری مثبت تحت تأثیرت

سازی صنایع پاالیش گاز ایران را بهبود  یند خصوصیافر

 بخشید.

 همةانسجام و هماهنگی بین »ضمن توجه به اینکه 

ــش ــی    بخ ــد خصوص ــی در رون ــای سیاس ــازی ه از  ،س

جلـب  »ثیرگـاارترین و  أت «گااری تا اجرا و نظارت قانون

اعتمــاد و مشــارکت فعــاب بخــش خصوصــی از  ریــق  

هـای برابـر بـرای     و ایجـاد فرصـت   ، رفـی  شفافیت، بـی 

پایرترین عامل در سـاختار ایـن مطالعـه    أثیر، ت«همگان

ثر در رونـــد ؤهـــای مـــ لفـــهؤرین متـــ د، مهـــمنهســـت

 ند از:ا سازی صنایع پاالیش گاز ایران عبارت خصوصی

 عـدم توقـف    سـازی  خصوصی ةثبات سیاسی برنام(

هـا،   سـازی بـه تبـع تلییـر دولـت      خصوصـی  ةبرنام

هــای  هــای گــروه تــنش و ،هــای کــارگری اعتــراض

 ؛ع(فن ای

  هـای سیاسـی    بخش همةانسجام و هماهنگی بین

گااری تـا اجـرا و    از قانون ،زیسا در روند خصوصی

 ؛نظارت

 و تعهـد سیاسـی دولـت و مـدیران      ،توانایی، تمایل

 ؛عالی وزارت نفت

  ــ ــارتی ت ــوقی و نظ ــازوکارهای حق ــو  أس مین حق

 ؛نفعان مالکیت ای

  گـااری  سازوکارهای قانونی تضمین امنیت سـرمایه 

 ؛)داخلی و خارجی(

 متلیرهــای  ةثبــات اقتصــادی )عــدم نوســان عمــد

تـورم،   میـزان  بـانکی،  ةبهـر  میـران  ه،کسری بودج

 ؛میزان بدهی ملی(

  عامل اصالح و تقویت نظـام   منزلةنظارت قانونی به

های اقتصادی سـالم و نـه    بازار و حمایت از فعالیت

 ؛تضعیف آن

 هاییتوانایی ایجاد فضای رقابتی و شکستن انحصار 

 ؛نظیر بازرگانی و صادرات گاز

 و  ،، گمـرك قوانین کـار، تجـارت، مالیـات    وضعیت

ــت    ــیو زیس ــت از مح ــام حفاظ ــزوم انج  دادن و ل

 .اصالحات

تار ارائه شد اولین گام برای ترسیم آنچه در این نوش

سـازی صـنایع    ثر بـر خصوصـی  ؤهـای مـ   لفهؤمند م نظام

ایـن شـیوه تـا رسـیدن بـه       ةپاالیش گاز ایران بود. ادام

راهکارهای عملی در جهت واگااری مطلوب این بخـش  

 بیشتر است که ةازمند تحقیق و مطالعاز صنعت نفت نی

 کنند.توجه  بدانند نتوا می پژوهشگران
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